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Bedtime Shema prayer 
Explanations in English by: Zion Nefesh, DailyZohar.com 
 
Leshem Yichud 
Declaring the purpose of the prayer for the unification of the light and vessel. We submit to and 
accept the light in every part of our body and soul.  
 

ם  ם אות י ואות ה בשְלׁשֵ ְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ׁשֵ יּה, ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד ֻקְדׁשָ
ַרְך ְוַאֲהָבתֹו ְוִיְראָ  ל ָעַלי ֱאָלהּותֹו ִיְתּבָ ָרֵאל. ֲהֵריִני ְמַקּבֵ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ַוֲהֵריִני  תֹו,אות ו ואות ה ּבְ

ל ֵאָבר וְ  ָלא. ַוֲהֵריִני ַמְמִליכֹו ַעל ּכָ א ָקֵמיּה ּכְ א. ְוכֹּלָ יט ַעל ּכֹּלָ ּלִ ִאיהּו ַרב ְוׁשַ ִגין ּדְ ּנּו ּבְ ֵאָבר ְוִגיד ְוִגיד ָיֵרא ִמּמֶ
מּוָר  ָמִתי ַמְלכּות ּגְ י, רּוִחי ְוִנׁשְ ל ּגּוִפי ְוַנְפׁשִ יִדים ׁשֶ ַס"ה ּגִ ֵלָמה, ַוֲהֵריִני ֶעֶבד ַלְיהָֹוה ֵמַרַמ"ח ֵאָבִרים ְוׁשַ ה ּוׁשְ

ן ְיִהי ָרצֹון ֵלם ְוֶנֶפׁש ֲחֵפָצה, ָאֵמן ּכֵ ֵלָבב ׁשָ ִני ְלָעְבדֹו ּבְ ַרֲחָמיו ְיַזּכֵ ַרְך. ְוהּוא ּבְ  :ִיְתּבָ
 
We forgive anyone who hurt us in anyway and ask the Holy One not to punish anyone on our 
account, even if they did something that hurt us in this life or previous lives. We ask for forgiveness 
and removal of our sins and impure actions  

ין  י. ּבֵ ֶנְגּדִ ָחָטא ּכְ ִהְכִעיס ְוִהְקִניט אֹוִתי אֹו ׁשֶ ל עֹוָלם ֲהֵריִני מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ְלָכל ִמי ׁשֶ ָממֹוִני ִרּבֹונֹו ׁשֶ ין ּבְ גּוִפי ּבֵ ּבְ
ִדּבּור בֵּ  ין ּבְ ֵמִזיד ּבֵ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ ָרצֹון ּבֵ ין ּבְ אֶֹנס ּבֵ ין ּבְ ר ִלי. ּבֵ ָכל ֲאׁשֶ ין ּבְ ְכבֹוִדי ּבֵ ין ּבִ ין ּבֵ ה. ּבֵ ַמֲעׂשֶ ין ּבְ

ָרֵאל ְולֹא ֵיָעֵנׁש  ר ִיׂשְ ִגְלּגּול ַאֵחר ְלָכל ּבַ ין ּבְ ִגְלּגּול ֶזה ּבֵ ָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ּבְ ִתי. ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ִסּבָ ׁשּום ָאָדם ּבְ
ים ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ִיּסוּ  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ְמחֹוק ּבְ ֶ ּלֹא ֶאֱחָטא עֹוד. ּוַמה ׁשּ ִרין ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ

י ְלָפֶניָך, ְיהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי: ְוחֹוָלִאים ָרִעים: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון  ִלּבִ

  לאחר חצות הלילה יברך ברכת המפיל ללא שם ומלכות
Square brackets recited only if going to sleep before midnight 

ָנה ַעל ֵעיַני  יל ֶחְבֵלי ׁשֵ ּפִ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ], ַהּמַ רּוְך [ ַאּתָ ת ּבָ י ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ּבַ ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעּפַ
ים טוֹ  לֹום ְוַתֲעִמיֵדִני ְלַחּיִ יֵבִני ְלׁשָ ּכִ ׁשְ ּתַ ָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ לֹום ְוֵתן ָעִין. ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ִבים ּוְלׁשָ

יֵלִני ִלְדַבר ִמְצָוה ְואַ  תֹוָרֶתָך, ְוַתְרּגִ יֹון ֶחְלִקי ּבְ ִביֵאִני ִליֵדי ֵחְטא ְולֹא ִליֵדי ִנּסָ יֵלִני ִלְדַבר ֲעֵבָרה. ְוַאל ּתְ ְרּגִ ל ּתַ
ֶצר ָהָרע ּוֵמחֹולָ  יֵלִני ִמּיֵ י ֵיֶצר ָהָרע. ְוַתּצִ לֹט ּבִ י ֵיֶצר ַהּטֹוב ְוַאל ִיׁשְ לֹט ּבִ יֹון. ְוִיׁשְ ִאים ָרִעים ְוַאל ְולֹא ִליֵדי ִבּזָ

ה ַיְבִהילּוִני ֲחלֹומֹות  רּוְך [ ַאּתָ ֶות. ּבָ ן ַהּמָ ן ִאיׁשַ ֵלָמה ְלָפֶניָך ְוָהֵאר ֵעיַני ּפֶ ִתי ׁשְ ָרִעים ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְתֵהא ִמּטָ
ְכבֹודֹו: ּלֹו ּבִ ִאיר ְלעֹוָלם ּכֻ   ְיהָֹוה ] ַהּמֵ

The prayer of Shema Israel for unification with the Light and removal of all negative 
energies that may try to keep our soul on lower level, blocking the soul from going 
higher to recharge with life energy.  

ָרֵאל, ְיהָֹוה ֱאלֵהינּו, ְיהָֹוה ֶאָחד: ַמע ִיׂשְ  ׁשְ
בוד ַמְלכּותו, ְלעוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך, ׁשֵ   ּבָ

ָך  ְוָאַהְבּתָ ֵאת ְיהָֹוה ֱאלֶהיָך. ר ָאנִכי ְמַצּוְ ה ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ָך ּוְבָכל ְמאֶדָך: ְוָהיּו ַהּדְ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ּבְ
ְכבְּ  ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם. ּבְ ְרּתָ ּבָ ם ְלָבֶניָך ְוִדּבַ ְנּתָ ּנַ ְר ַהּיום ַעל ְלָבֶבָך: ְוׁשִ ם ָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְקׁשַ ּתָ

ָעֶריךָ  יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזות ּבֵ ין ֵעיֶניָך: ּוְכַתְבּתָ  :ְלאות ַעל ָיֶדָך. ְוָהיּו ְלטָטפת ּבֵ
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ה ֶאְתֶכם ַהּיום. ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֵהיֶכם ּוְלָעְבדו ר ָאנִכי ְמַצּוֶ ְמעּו ֶאל ִמְצוַתי ֲאׁשֶ ׁשְ מַע ּתִ ָכל  ְוָהָיה ִאם ׁשָ ּבְ
י  ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ָך ְוִיְצָהֶרָך: ְוָנַתּתִ ִעּתו יוֶרה ּוַמְלקוׁש. ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנָך ְוִתירׁשְ י ְמַטר ַאְרְצֶכם ּבְ ֶכם: ְוָנַתּתִ ַנְפׁשְ

ם ם ַוֲעַבְדּתֶ ה ְלַבְבֶכם. ְוַסְרּתֶ ן ִיְפּתֶ ְמרּו ָלֶכם ּפֶ ָ : ִהׁשּ ָבְעּתָ ָך. ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ְדָך ִלְבֶהְמּתֶ ׂשָ ב ּבְ ים ֲאֵחִרים ֱאלהִ  ֵעׂשֶ
ן ֶאת ְיב ַמִים ְולא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לא ִתּתֵ ָ ֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהׁשּ ֲחִויֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף ְיהָֹוה ּבָ ּתַ ּוָלּה. ְוִהׁשְ

ה ַעל ְלַבבְ  ָבַרי ֵאּלֶ ם ֶאת ּדְ ְמּתֶ ר ְיהָֹוה נֵתן ָלֶכם: ְוׂשַ ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָבה ֲאׁשֶ ֶכם. ַוֲאַבְדּתֶ ֶכם ְוַעל ַנְפׁשְ
ׁשִ  ם. ּבְ ר ּבָ ֵניֶכם ְלַדּבֵ ם אָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ ין ֵעיֵניֶכם: ְוִלּמַ ם אָתם ְלאות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטוָטפת ּבֵ ְרּתֶ ָך ּוְקׁשַ ְבּתְ

יֶתָך וּ  ם ַעל ְמזּוזות ּבֵ ָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְכַתְבּתָ ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָעֶריָך: ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ּבְ ִבׁשְ
ַמִים ַעל ָהָאֶרץ: ָ יֵמי ַהׁשּ ע ְיהָֹוה ַלֲאבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם. ּכִ ּבַ ר ִנׁשְ   ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִצי ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אמר: ּדַ ה ּלֵ ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ַוּיאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מׁשֶ ִצת ַעל ּכַ
ל ִמְצות יְ  ם ֶאת ּכָ ֵכֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אתו ּוְזַכְרּתֶ ִתיל ּתְ ָנף ּפְ הָֹוה ְלדרָתם. ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהּכָ

ם זִנים ַאֲחֵר  ר ַאּתֶ יֶתם אָתם. ְולא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאׁשֶ יֶתם ַוֲעׂשִ רּו ַוֲעׂשִ ְזּכְ יֶהם: ְלַמַען ּתִ
ר הוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיות  ים ֵלאלֵהיֶכם: ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵהיֶכם ֲאׁשֶ ל ִמְצוָתי. ִוְהִייֶתם ְקדׁשִ ֶאת ּכָ

  ָלֶכם ֵלאלִהים. ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵהיֶכם: ֱאֶמת:

Special Psalms for protection during sleep 

ָיָדם:יַ  יִפּיֹות ּבְ ְגרֹוָנם, ְוֶחֶרב ּפִ בֹוָתם: רֹוְממֹות ֵאל ּבִ ּכְ נּו ַעל ִמׁשְ ָכבֹוד, ְיַרּנְ   ַעְלזּו ֲחִסיִדים ּבְ

This verse should be recited 3 times. It connects our body and soul to Zeir Anpin and provide 
spiritual protection around the bed. 

ָרֵאלִהּנֵה ִמ  ּבֵֹרי ִיׂשְ ּבִֹרים ָסִביב ָלּה, ִמּגִ ים ּגִ ִ ׁשּ לֹמֹה ׁשִ ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ ֵדי ִמְלָחָמה, ִאיׁש ַחְרּבֹו  :ּטָ ם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ְמֻלּמְ ּלָ ּכֻ
ילֹות ּלֵ ַחד ּבַ    )(ג' פעמים :ַעל ְיֵרכֹו ִמּפַ

Blessing of the Priests to connect to the three columns of the Tree of Life 
ם ְלָך ׁשָ  ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ְיהָֹוה ּפָ ָ : ִיׂשּ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ְמֶרָך: ָיֵאר ְיהָֹוה ּפָ  לֹום:ְיָבֶרְכָך ְיהָֹוה ְוִיׁשְ

   
From Psalms, putting trust in the Light to ‘pave’ a safe path for the soul on the way up and down.  

ֵסֶתר  ב ּבְ י ִיְתלֹוָנן: אַֹמר ַלְיהָֹוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי, ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבוֹ יֹׁשֵ ּדַ ֵצל ׁשַ ח ָיקּוׁש : ֶעְליֹון, ּבְ יְלָך ִמּפַ י הּוא ַיּצִ ּכִ
ַחד ָלְילָ  ה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו: לֹא ִתיָרא ִמּפַ ְחֶסה, ִצּנָ ָנָפיו ּתֶ ֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ּכְ ֶבר ַהּוֹות: ּבְ ה, ֵמֵחץ ָיעּוף ִמּדֶ

ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך, ֵאֶליָך לֹא ִיגָּ  ּדְ ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: ִיּפֹל ִמּצִ אֶֹפל ַיֲהלְֹך, ִמּקֶ ֶבר ּבָ ֵעיֶניָך יֹוָמם: ִמּדֶ ׁש: ַרק ּבְ
ה ְיהָֹוה ַמְחִסי: י ַאּתָ ְרֶאה: ּכִ ִעים ּתִ ַמת ְרׁשָ ּלֻ יט, ְוׁשִ   ַתּבִ

   
‘Confession’ to purify the soul before standing n front of the ‘judge’.  
Not said on Shabbat (Friday Night) 

  בשבת לא אומרים וידוי
ֵתנּו. ִחּנָ נּו ִמּתְ ם ַמְלּכֵ ְתַעּלַ ֵתנּו. ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹא ְלָפֶניָך ּתְ א ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. ּתָ י ָפִנים  ָאּנָ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעּזֵ ׁשֶ

יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָעִוינוּ  ה עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ ְענּו. ּוְקׁשֵ ׁשַ . ּפָ
י ֵביֵתנוּ    :ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאְנׁשֵ

  
ַזְלנּו. ּדִ  ַגְדנּו. ּגָ ְמנּו. ּבָ ֶקר ּוִמְרָמה. ָיַעְצנּו ָאׁשַ ְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ׁשֶ ְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרׁשַ ּבַ

ַעְסנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ָמִרינּו ְדָבֶריָך. ִנַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו. פָּ  ְבנּו. ּכָ ּזַ ְענּו. פָּ ֵעצֹות ָרעֹות. ּכִ ַגְמנּו. ָצַרְרנּו. ׁשַ
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ְצֹוֶתיָך  ִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ְוַסְרנּו ִמּמִ ַעְבנּו. ּתָ ַחְתנּו. ּתִ ְענּו. ׁשִ ינּו עֶֹרף. ָרׁשַ ִ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ִקׁשּ ּפָ ׁשְ ּוִמּמִ
י ֱאֶמת ָעׂשִ  א ָעֵלינּו. ּכִ ל ַהּבָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ ָוה ָלנּו. ְוַאּתָ ְענּו:ְולֹא ׁשָ   יָת. ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ

   
Ana B’Koach 
Recite the 7 lines plus Baruch Shem then repeat the line of the day three times. 
(The day begins on the previous night so Sunday is line 1 (on Saturday night), Monday night is line 2 and so 
on. On Friday night we say the seventh line.) 
 

פעמים. שימו לב, יום  3יש לקרוא את הנוסח המלא של "אנא בכח" כולו מדי לילה, ולאחר מכן לחזור על הפסוק של אותו יום 
  ראשון בלילה נחשב כיום שני, יום שני בלילה נחשב כיום שלישי וכן הלאה.

    
יר   .1 ּתִ ת ְיִמיֶנָך, ּתַ ֻדּלַ כַֹח, ּגְ א ּבְ  ְצרּוָרה.ָאּנָ
ֵבנּו, ַטֲהֵרנּו נֹוָרא  .2 ּגְ ָך. ׂשַ ל ִרּנַת, ַעּמֶ  ַקּבֵ
ְמֵרם.  .3 ָבַבת ׁשָ י ִיחּוֶדָך, ּכְ  ָנא ִגּבֹור, ּדֹוְרׁשֵ
ְמֵלם.  .4 ִמיד ּגָ ְרֵכם ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך, ּתָ  ּבָ
רֹב טּוְבָך, ַנֵהל ֲעָדֶתָך.  .5  ָחִסין ָקדֹוׁש, ּבְ
ֶאה, ְלעַ   .6 ֶתָך.ָיִחיד ּגֵ ָ ֵנה, זֹוְכֵרי ְקֻדׁשּ ָך ּפְ  ּמְ
ֲעלּומֹות.  .7 ַמע ַצֲעָקֵתנּו, יֹוֵדַע ּתַ ל, ּוׁשְ ְוָעֵתנּו ַקּבֵ   ׁשַ

בֹוד ַמְלכּותֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד :)whisper( בלחש ם ּכְ רּוְך, ׁשֵ   ּבָ
  

Connecting to the Final Redemption and the Resurrection (in case we don’t wake up) 
י ָבא מֹוֵעד: י ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון, ּכִ ה ָתקּום ּתְ  ַאּתָ

The last line deposit our soul in the ‘hand’ of YHVH and asking for redemption from YHVH’ s aspect 
of Chessed and the Central column. 

ִדיָתה אֹוִתי ְיהָֹוה  ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי, ּפָ  ֵאל ֱאֶמת:ּבְ
 

It’s recommended not to speak after this line because the soul is prepared for a ‘trip’ to the higher 
levels and speaking is like ‘grounding’ the soul. 
 
For a better sleep, clean your body, (the prayer above will clean your soul). 
it’s good to practice deep and calm breathing in bed before sleep, before or after the prayer. If you 
fall asleep before completing the prayer then it’s okay.  
Those who have sleep issue or sensitivity to negative energies that may ‘visit’ their bed and suck 
some energy, I recommend sleeping with a pajama that covers the entire body, socks included. Light 
fabric is ok. In serious cases, I suggest also light gloves and full head cover.  
 
With love and blessings to all. 
Zion 
 
 

 


